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Generalforsamling i Trigeminus Foreningen,  
Lørdag d. 22. april 2017, kl. 15:00 –  16:15 

28.04.2017 
 

 

Mødet blev afholdt på Odd Fellow Palæet, Nonnebakken 1, 5000 Odense 

Antal deltagere: 52 (heraf 17 ægtefæller/samlevere samt 3 gæster).  
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--- o --- 

1 Valg af dirigent 

John Jensen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten noterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen med tilhørende bilag var ud-

sendt i uge 12. Vedtægternes frist på 14 dage var dermed overholdt. 

Generalforsamlingen blev således noteret som lovligt indkaldt. 

2 Valg af protokolfører 

Torben Gunge blev valgt som protokolfører 

3 Valg af stemmetællere  

Arne Lind og Finn Hildebrandt blev valgt som stemmetællere. 
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4 Formandens beretning (Årsberetning for 2016) 

Formanden (Lonni U. Jensen) resumerede foreningens aktiviteter i 2016, jævnfør vedlagte 

bilag. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

5 Årsrapport til godkendelse  

Kasseren, Kirsten Frausing, henviste til det med indkaldelsen til generalforsamlingen med-

sendte Årsregnskab med regnskabstal for 2016. Rapporten udviser et overskud på kr. 

52.397, hvoraf dog kr 41.200 vedrører tilskud fra Tips og Lotto, som først bliver brugt og 

bogført udgiftsmæssigt i 2017.   

Årsrapporten blev godkendt.  

6 Budgetforslag til godkendelse  

Lonni henviste til det fremlagte budgetudkast.  

Det blev berettet, at foreningen også i 2017 havde modtaget et særligt bidrag fra et af med-

lemmerne.  

Af særlige udgifter i 2017 blev omtalt den fortsatte støtte til den i 2016 startede ny internati-

onale masteruddannelse for hovedpinelidelser, hvor vi har lovet kr 25.000 årligt frem til og 

med 2018 hvorved det samlede forventede beløb til uddannelse og forskning når ca. kr 

60.000.  

Endvidere blev henvist til den under formandens beretning omtalte informationsindsats 

overfor tandlæger, som i det væsentlige ville blive afhold i 2017.  

Endelig er det målsætningen at bruge nogen af foreningens opsparede midler til at igangsæt-

te nye aktiviteter omkring information om trigeminusneuralgi/atypiske ansigtssmerter.  

Især under hensyn til ovenstående udviser budgettet et underskud på ca. kr 60.000. 

Budgettet blev vedtaget. 

7 Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev fasthold uændret til: 

Kr 200/år for enkeltmedlemmer, kr 250 for par, kr 500 for virksomheder 

8 Eventuelt indkomne forslag 

Fra bestyrelsens side forelå et forslag til opdatering af vedtægterne. 

De foreslåede ændringer blev gennemgået, og vedtaget med følgende supplerende bemærk-

ninger: 

- ”Årsregnskab” anvendes overalt. Dvs. ”Årsrapport” ændres til ”Årsregnskab” hvor 

førstnævnte stadigt står anført. 

- I begyndelsen af § 8 ændres teksten således, at Foreningens arbejde ledes af en bestyrel-

se på 5 og op til 7 medlemmer. Bestyrelsen skal med indkaldelsen til generalforsamlin-
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gen oplyse, hvis den ønsker antallet af bestyrelsesmedlemmer ændret i forhold til det ak-

tuelle. 

Som følge af ændringen af vedtægterne skulle generalforsamlingen ikke længere vælge be-

styrelsesformanden, så dette punkt udgik af den efterfølgende dagsorden. 

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Foruden formanden, Lonni Uttenthal Jensen, består bestyrelsen pt. af Helene Larsen (næst-

formand), Kirsten Frausing (kasserer), Torben Gunge (sekretær), samt Ulla Baggesgaard 

(Forum-debatside). 

Lonni U. Jensen, Helene Larsen og Torben Gunge er på valg. Alle tre accepterer genvalg.  

Endvidere har bestyrelsen foreslået en udvidelse med 1 medlem. Under hensyn til, at 3 af 

bestyrelsens hidtidige 5 medlemmer var på valg, blev det fastlagt, at det ny medlem denne 

gang skulle vælges for en étårig periode. 

Arne Lind (938) stillede sig til rådighed herfor. 

Der var ikke yderligere medlemmer, der ønskede at opstille, og de 4 ovennævnte blev valgt. 

10 Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2).  

Bent Christensen (1024) og Majbritt Jensen (1058) stillede sig til rådighed herfor, Majbritt 

via en forhåndsaftale med formanden. 

Begge ovenstående blev valgt. 

11 Valg af kritisk revisor.  

Aktuel revisor (Vivi Høxbroe) er på valg, men har overfor formanden accepteret at fortsætte 

dette år men varslet, at hun vil trække sig herefter.  

Vivi blev genvalgt. 

12 Valg af kritisk revisorsuppleant 

Povl Holm (1056) stillede sig til rådighed herfor.  

Povl Holm blev valgt. 

13 Næste generalforsamling (sted for) 

Lonni foreslog, at næste generalforsamling igen skulle være i Odense, med mindre helt sær-

lige forhold skulle tale for et andet sted. 

Der var enighed om, at Generalforsamlingen skulle tilstræbes afholdt i Odense. 
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14.1 Forsøg med medicinsk cannabis

Ulla Bakkesgaard orienterede kort om de nyligt vedtagne muligheder for at fr ordineret me-

dicinsk cannabis herunder såvel CBD-olie uden euforiserende stoffer som (på forsøgsbasis)

THC-olie med euforiserende stoffer.

De færreste læger er parate til at ordinere det, og medicinen er dyr (ca. kr 1- 2.000 pr må-

ned), som der kan opnås offentligt enkelttilskud til. Tilskuddet er forhinsvist til sclerosepati-

entsr, men det afliænger af den virkning, den enkelte opnår og ikke mindst af lægens velvil-
je.

Det er usikkert om det hjælper trigeminuspatienter, men flere medlernmer på gøreralforsam-

lingen fortalte om en positiv effekf, og mange medlemmer af Facebookgruppen har ligeledes

rapporteret dette.

Et enkelt medlem oplyste, at hun var blandt dem, der havde fået det (THC-olie) ordineret, og

kunne uddybe, at hun i starten blev meget ffsisk træt af at tage det. Hun fik så dosis nedsat

og smertereduktionen for hende, giorde nu cannabis attraktiv. Hun fortale yderligere, at hun

fik enkelttilskud og et vist tilskud gennem Sygesikringen Danmark.

Det er også et spørgsmål om, hvilke doser man må tage og fortsat f.eks. køre bil
(men deimå man heller ikke ved høje doser af Tegretol og andre normale mediciner for tri-
geminus smerter).

ft vil THC i blodet medfure tab af kørekortet i en periode.

Foreningen er interesseret i "feed-back" fra flere medlemmer - både fra medlemmer, som fø-

|er, at de får hjælp - såvel som fra medlemmer, som føler, at de ikke bliver hjulpet.

6r.*1.-
Referent, Torben Gunge
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